ሞዛይክ ምንድን ነው?
ሞዛይክ በበርናቢና ኒውወስት ሚኒስተር
የሙቪንግአሄድ ፕሮግራም መሪ ተቋም
እንደመሆኑ መጠን፡ የፕሮግራማችን
መስፈርት ያሟሉ ስደተኞችና አዲስ
መጪዎች በሀይገይት ቪለጅ ባለው
ጽህፈት ቤታችን አገልግሎት እንሰጣለን።
አድራሻችን፡
Highgate Village
#310–7155 Kingsway
Burnaby, B.C. V5E 2V1
Tel: 604 636 4712
Fax: 604 636 4743
www.mosaicbc.com
ይህ ፕሮግራም በሌሎች ሽርክ ተቋሞችም
አገልግሎት ይሰጣል።
በርነቢ ፋሚሊ ላይፍ
Burnaby Family Life
Institute
6140 McKercher Avenue
Burnaby, B.C. V5H 4W1
Tel: 604 659 2205
Fax: 604 299 7910
www.burnabyfamilylife.org

ሞዛይክ (Multilingual Orientation
Services Association for Immigrant
Communities) የቋንቋ ቡዙህነት ተኮር የሆነ
አትራፊ ያልሆነ ድርጅት፤ ለፈላሾችና ወይም
ለኢሚግራንቶች፤ ስደተኞች፤ በአሰፋፈራቸውና
ከካናዳዊው ህብረተሰብ አኗኗር ጋር ለመዋሃድ
አገልግሎጥ ለመስጠት የተቋቋመ ድርጅት ነው። ሞዛይክ
ደንበኙቹ ከካናዳ ህብረተሰብ ጋር እንዲዋሃዱ እርዳታ
ያደርጋል።

የቤተሰብና ሕጻናት ፕሮግራም
604 254 9626
childfamily@mosaicbc.com

የስራ ፕሮግራም
604 254 0244
employmentprograms@mosaicbc.com

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ፕሮግራም
604 684 8825
linc@mosaicbc.com

የቃል ትርጉም አግልግሎት

Highgate Village
310 - 7155 Kingsway
Burnaby, BC
V5E 2V1
604 636 4712

ልዩ ፕሮግራም

ሙቪንግ አሄድ/
ወደፊት መጓዝ
ለዩ የሆነ አገልግሎት ለሚያሰፈልጋቸው፤
በካናዳ ህብረተሰብ የመስፈርና
የመወሃሃድ ችግር ወይም እንቅፋት
የሚያጋጥማቸው ፈላሾችና ስደተኞች፡

604 254 8022
interpretations@mosaicbc.com

የሰፈራ ፕሮግራም
604 254 9626
settlement@mosaicbc.com

ለዩ ፕሮግራም
604 254 9626
specializedservices@mosaicbc.com

የጽሑፍ ትርጉም አገልግሎት
604 254 0469
commercial@mosaicbc.com
WWW.MOSAICBC.COM
MOSAIC is a United Way Agency
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ከ 35 አመት በላይ የፈላሾችንና ስደተኞችን
በማጠናከር የተሻለ ማሕበረሰብ እንዲፈጥሩ የረዳ፡

ሙቪንግ አሄድ

የብቃት መስፈርት፡

ሞዛይክ ሙቪን አሄድ/ ሞዛይክ ወደፊት መጓዝ

የፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሚሆኑ ስደተኞችና
አዲስ መጪዎች የሚከተሉትን መስፈርት
ማሟላት ይጠበቅባቸዋል፡
 የካናዳ የሥራም ሆነ የማህበራዊ ልምድ
እጥረት፡
 የተወሰነ የሚግሬሽን መስፈርት የሚያሟሉ
 በግልጽ የታወቀ ውስብስብ የኑሮ ሁኔታና
ውጣውረድ
 ለፕሮግራሙ ያመለከቱ ተገልጋዮች፡
በግምገማ ሂደት ላይ ይሳተፋሉ፡
በግምገማው መሰረት: ኧመልካቹ ያለውን
የሰትልመንት ውጣ ውረድ ታይቶ፡
የፕሮግራሙን መስፈርት የሚያሟላ ሆኖ
ከተገኘ፡አገልግሎ ይሰጣል። መስፈርት
የማያሟላ ሆኖ ከተገኘ ግን፡ ወደ ሌላ
አገልግሎት ሰጪ ተቋም ይላካል፡

ሞዛይክ ሙቪን አሄድ ሁሉም አቀፍ
አስተዳደራዊ ፕሮግራሞች የሚያንቀሳቅስ/
የሚያከናውን ሲሆን አጠቃልይ የሆነ ፈላሻ/
ስተደኛ ተኮር የሆነ ስራዎችን በመስራት
በሰፋፈራቸው ልዩና የተለያየ ችግር ያለባቸው
ስደተኞችና ፈላሾች ይረዳል።
የሙቪን አሄድ እርዳታ አገልግሎት፤

 አዲስ ለመጡና ባይተዋር ለሆኑ

የህብረተሰብ ክፍል በኮሚኒቲ አገልግሎት
እንደዚሁም በቤት ምክርን በማዳረስ.....
እነዚህን በተመለከተ፡

 የሚፈለግ የግምገማና የተግባራዊ ዕቅድ
 የያንዳንዱ ግለሰብ ጉዳይ አመራር
 ማህበራዊና ስሜታዊ እርዳታ
 የሰፈራ መረጃና ምክር
 የአኗኗር ችሎታ፤የትምህርት እንደዚሁም
የመሰረታዊ ክህሎት መስፋፋት

 የስራ ዝግጅት ስልጠና
 ተግባራዊ እርዳታ
 የተደገፈ የአገልግሎት ተድራሽነት

ቋንቋ
በ ሞዛይክ ሙቪንግአሄድ ፕሮግራም
አገልግሎት እምንሰጥባቸው ቋንቋዎች










አማርኛ
አረብኛ
ዳሪ
ፋርሲ
ፈረንሳይኛ
ኪንያርዋንዳ
ኪሩንዲ
ኩርድሽ










ሊንጋላ
ኑባ
ፓሽቶ
ራሻ
ስዋሂሊ
ትግሪኛ
ኡዱ/ሂንዲ
እንግሊዝኛ

ሙቪንግ
አሄድ ፍሪራኒንግ
ፍሪ ራኒንግ የሙቪን አሄድ አካል ሆኖ
ዕድሜአቸው ከ16-28 ዓመት ለሆናቸው
በበርናቢና በኒው ወስትሚኒስቴር የሚኖሩ
ወጣቶችና ወጣት ጎልማሶች የተዘጋጀ ነው።
ፍሪ ራኒንግ ፕሮግራም ደንበኞችን ማዕከል
አድርጎ የተዘጋጀ ሆኖ፤ ፈላሾችንና ስደተኞች
በኑሮ ጉዞአቸው በሚግጥማቸው የተለያዩ
ከአቅም በላይ ችግሮች መፍትሄ ለማምጣትና
ወጣቶችንና ወጣት ጎልማሶችን በማጠናከር
ወጣቶቹ እርስበራስ እንዲገናኙና ደስ በሚል
ሁኔታ ተዝናንተው እንዲያድጉ ይረዳል።
በኑሮ ችግር የሚገጥማቸው ወጣቶችና ወጣት
ጎልማሶች በሚከተሉት ይረዳሉ፡
 በተለየ ሁኔታእያንዳንዱን ክትትል በማድረግ
 የግሩፕ የመረጃ ስብሰባ በማዘጋጀት ለነሱ
ይጠቅማሉ የሚባሉትን አርእስቶች መርጦ
በማወያየት፤
 የስራ ዝግጅት ትምህርታዊ ወርክሾፕና የስራ
አፈላልግ እርዳታ በማድረግ
 የመዝናኛ ፕሮግራሞች በማዘጋጀት
 ክህብረተሰቡና ሌሎች ወጣቶች ግኑኝነት
መፍጠር

